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sier NHO-sjef Kristin Skogen 
Lund til Klassekampen.

Hun mener rapporten er et 
godt utgangspunkt, men sav-
ner mer konkrete tiltak for å 
oppmuntre til mer miljøvenn-
lig produksjon.

– De kunne lært av NOx-fon-
det, der bedriftene betaler 
inn, og så går pengene direkte 
tilbake til å sikre mer miljø-
vennlige løsninger. En slik 
løsning kunne man sett på i 
tungtransporten, sier hun.

– Kan økte avgifter og skat-
tekutt gi skjeve fordelingsef-
fekter?

– Noen som har nytt godt av 
særordninger, vil få det tøffe-
re. Så vil det koste å konsu-
mere karbonintensive pro-
dukter, så selvsagt vil det slå 
ut. Men det er akkurat dette 
som er de sterkeste virkemid-
lene vi har for å endre atferd.
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n Bil, bolig og biff blir mye dyrere  n Oljeindustrien blir ikke rørt

Folk flest må betale

UGRøNT: Morgenrush i Bygdøy allé, en av Oslos mest trafikkerte gater. Grønn skattekommisjon vil 
ha hardere avgifter på biltrafikken.  Foto: Christopher olssøn

n En ny, generell avgift på 
klimagassutslipp i ikke-kvote-
pliktig sektor på 420 kroner 
per tonn CO

2
.

n Økt veiavgift og avgift på 
bruk av bil i byer og tett-
bygde strøk.

n Avgift på rødt kjøtt og redu-
sering av produksjonsstøtten. 
En avgift på nivå med det 
generelle avgiftsnivået for 
klimagassutslipp er beregnet 
til 7,40 kroner per kilo rødt 
kjøtt, omregnet i 2016-kro-
ner.

n En avgift på nitrogen i 
mineralgjødsel.

n En CO2-avgift på klimagass-
utslipp fra omdisponering av 
større arealer, for eksempel 
avskoging, drenering, 
grøfting og nedbygging av 
myr, samt uttak av torv.

n Fjerning av Taxfree-ordnin-
gen for å dempe flytrafikken.

n Fjerning av ulike subsidier 
utvalget mener har negativ 
miljøvirkning.

Til sammen vil forslagene gi 
økte inntekter til staten på 
25–30 milliarder kroner. 
Utvalget mener det kan 
brukes til å kutte i selskaps-
skatten og inntektsskatten.

Her er forslagene:

Lurer du på noe om samfunnsøkonomi, så skal våre økonomer gjøre sitt 
beste for å svare. Send inn ditt spørsmål til okonomi@klassekampen.no 
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n økonomen svarer

Hva er klimakvoter, 
og hva skal til for at 
det skal fungere?
En klimakvote er en 
tillatelse til å slippe ut en 
viss mengde klimagasser, 
for eksempel et tonn CO2. 
Bedrifter innenfor det 
europeiske kvotesystemet 
(EU-ETS) må dekke sine 
utslipp med slike kvoter. 

Antall kvoter bestem-
mes gjennom forhandlin-
ger, og de kan kjøpes og 
selges. Det betyr at 
bedrifter og land kan 
betale andre for å redusere 
sine utslipp, i stedet for å 
gjøre det selv. Samtidig er 
det mulig for dem som 
reduserer utslippene, å få 
betalt for det.

Fordelen med kvote-
handel er at utslippskut-
tene blir gjort der det 
koster minst. For noen 
bedrifter kan kutt i 
klimautslipp være veldig 
kostbart, og kan føre til 
oppsigelser eller konkurs. 
Hvis det samtidig finnes 
andre bedrifter der 
utslippskutt kan gjøres 
ved hjelp av lett tilgjenge-
lig renseteknologi, vil 
samfunnet være tjent med 
at kuttene tas der. Når 
totalkostnaden ved 
utslippskutt blir lavere, 
blir det trolig enklere for 
politikere å øke ambisjons-
nivået. 

Kvotemarkeder kan 
bare bidra til å løse 
klimaproblemet dersom 
politikerne deler ut få 
utslippskvoter. Det er det 
totale antall kvoter som 

bestemmer de totale 
utslippene. I EUs kvote-
system har det vært klart 
at det er for mange kvoter 
i omløp. Når det er mange 
kvoter i omløp, blir prisen 
lav. Da vil det for mange 
bedrifter være billigere å 
kjøpe kvoter enn å kutte 
utslipp. Mer ambisiøse 
politikere ville gitt høyere 
pris, og lavere utslipp.

Så hva kan Norge gjøre i 
kvotemarkedet hvis målet 
er størst mulig utslipp-
skutt? For det første må vi 
arbeide for at det blir 
utdelt færre kvoter. Men vi 
kan også kjøpe kvoter 
uten å bruke dem, altså 
slette dem. Det kan vi 
gjøre uten å vente på 
enighet i et Europa med 
nok av andre utfordringer. 
Jo flere kvoter vi sletter, jo 
større blir utslippskuttene. 

Norge deltar også i 
kvotesystemet som ble 
opprettet etter Kyoto-avta-
len. Der ble det laget en 
såkalt Clean Development 
Mechanism (CDM), som 
ga landene mulighet til å 
innfri sine forpliktelser 
gjennom å finansiere 
klimaprosjekter i u-land. 
Denne måten å betale for 
utslippskutt i andre land 
blir også ofte omtalt som 
klimakvoter. CDM har 
med rette fått sterk 
kritikk. Problemet med 
denne mekanismen er at 
det er vanskelig å forsikre 
seg om at prosjektene 
faktisk gir utslippskutt. 
Dermed har mekanismen 
ført til en innstrømming 
av klimakvoter i Kyoto-
systemet, basert på 
tvilsomme prosjekter.

Klimakvoter bidrar bare 
til å løse klimaproblemet 
om politikerne deler ut få 
av dem, og systemet ikke 
utvannes. Men skal vi 
gjøre store utslippskutt, 
kan handel i klimakvoter 
bidra til at kostnadene blir 
mye lavere.

Katinka Holtsmark,

Kvotehandel

politikk
Katinka Holtsmark
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